
Sinds enkele maanden kunnen studenten en werknemers van de Faculteit Sociale Wetenschappen 
van de Universiteit Utrecht genieten van moderne flexwerkplekken. Bechtle bood een mooie 
workspace oplossing: iedereen kan met eigen devices makkelijk en snel aan de slag op de nieuwe 
flexpleinen. Marcel Brandhorst, beheerder ICT bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, is blij dat 
‘zijn’ faculteit als eerste de stap heeft gezet.

De uitdagingen

      Vernieuwen van verouderde flexwerkplekken
      Studenten & medewerkers met verschillende devices/  
      aansluitingen
      Beperken van onnodige kabels en extra ruimte creëren 

Wat is je rol in dit project?

‘Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen ben ik één van de 
drie IT-medewerkers. Centraal hebben we binnen de UU nog de 
IT-dienst Information and Technology Services (ITS). Zij regelen 

alle overkoepelende zaken. Het inrichten van nieuwe flexplekken 
hebben wij binnen de faculteit zelf opgenomen, omdat we  
merkten dat de behoefte hieraan steeds groter werd.’
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“Studenten kunnen met alle devices snel       
en efficiënt werken”

Interview met Marcel Brandhorst, beheerder ICT bij de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
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De Universiteit Utrecht (UU) is met meer dan 
30.000 studenten een van de grootste universiteiten 
van het land. Jaarlijks beginnen er zo’n 6500 
nieuwe studenten en er werken ongeveer 6.000 
medewerkers. De UU heeft 7 faculteiten, waaronder 
Sociale Wetenschappen. Het jaarbudget van de UU 
bedraagt circa 761 miljoen euro. 

Wat was de grote uitdaging? 

‘De faculteit kampte al een tijdje met verouderde flexwerkplekken. 
‘De vorige flexpleinen waren al ruim 6 jaar niet meer vervangen. 
Binnen onze faculteit participeren veel studenten in een project 
en krijgen zo een medewerkersstatus. Daardoor zijn goede 
werkplekken noodzakelijk. Het was dus dringend tijd voor een 
vernieuwing. Een vernieuwing die ervoor zou zorgen dat álle 
studenten met álle devices overal snel en efficiënt kunnen  
werken.

Sinds 2017 werk ik samen met Bechtle. Samen hebben we de vraag 
gesteld: wat heeft onze gebruiker nodig als ze locatieonafhankelijk 
willen werken? Vanuit dat vertrekpunt kregen we een aantal demo’s 
aangeboden om zelf te ervaren wat het prettigst werkt. Toen  
we er intern over uit waren welke producten we wilden, is er een  
extra demonstratie in de universiteit gepland.’

Welke workspace oplossing bood Bechtle? 

‘Werken met compacte dockingstations met een aparte HP 
EliteDisplay Docking Monitor. Door middel van een USB-C 
tussenstuk kunnen studenten en medewerkers van de UU 
makkelijk hun eigen device aansluiten op de dockings. Zelfs 
verouderde devices, laptops die al járen oud zijn, kun je op deze 
manier gebruiken op de flexplek. Je merkt dat mensen toch vaak 
hun eigen, vertrouwde device willen gebruiken. Dat gebeurde ook 
bij de oude werkplekken, de pc’s die er stonden werden steeds 
minder gebruikt.

Nu hebben we mooie, rustige werkplekken gecreëerd zonder 
overtollige kabels. Mensen kunnen meteen gaan zitten, hun eigen 
laptop aansluiten en daarnaast nog genieten van een groot extra 
scherm. Bij elk flexplein is ook een concentratieruimte voorzien 
die je helemaal kunt afsluiten. Daar kunnen studenten zich 
terugtrekken als ze in alle rust willen werken. Op deze werkplekken 
is gekozen voor een mini-pc omdat er ook nog steeds pc`s worden 
gebruikt. Met deze pc`s hebben we ook voor deze pc variant 
gekozen.  Een mooie oplossing!’

Wat zijn de trends de komende jaren binnen de UU?

‘Trends die we zien zijn universele dockingstations en de trend van 
dubbele beeldschermen naar 1 groter (27” of 34”) beeldscherm. 
Ook werken enkele medewerkers binnen onze faculteit nu met 
convertible devices dankzij Bechtle. Ik gebruik er zelf ook eentje. 
Als ik naar een vergadering ga vorm ik mijn laptop om naar de 
tabletmodus. Dan gebruik in de tablet om notities te maken of 
agendapunten te bekijken, super handig! In het verleden nam 

ik mijn laptop nooit mee, maar nu draag ik ‘m altijd bij me. Dat 
is denk ik waar het naartoe gaat vanaf volgend jaar, begin 2021: 
steeds meer convertibles. Voor verschillende devices moeten we 
steeds andere gebruiksovereenkomsten tekenen. Waarom dan niet 
meerdere functies in één device aanbieden?’

Je bent tevreden over de oplossing van Bechtle, is de 
rest van de faculteit dat ook? 

‘De reacties zijn lovend. Ook de teamleiders binnen de faculteit 
zijn enthousiast zonder dat ze zelf überhaupt al nieuwe 
flexpleinen hebben. De studenten en medewerkers binnen Sociale 
Wetenschappen maken ook al gretig gebruik van de plekken. Het 
zou mooi zijn om deze trend door te trekken naar de rest van de 
universiteit.’
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